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Editorial
MANUEL DELGADO // TECNICELPA

Note-se que a indústria papeleira tem conseguido ao 
longo dos tempos captar e implementar as melhores 
tecnologias disponíveis tirando o melhor partido de 
cada uma delas, tendo nós em Portugal empresas onde 
coexiste ainda a roda hidráulica, e o mais moderno 
computador conectado no mundo globalizado.

De facto, neste mundo globalizado o que temos são 
clientes muito exigentes para serem facilmente satis-
feitos, consumidores cada vez mais a procurar a per-
sonalização (cada um tem o seu padrão e não mais um 
produto só para todos), têm acesso ao que pode ser 
produzido na sua rua ou do outro lado do planeta e 
com os mercados cada vez mais caóticos e indisciplina-
dos, sem muitas normas. Aliás a norma é exactamente 
a falta de normas, e para que tudo isto funcione são 
necessários enormes fluxos de informação.

É a quantidade de informação e a velocidade com que 
esta se propaga que permite a agilidade de actuar nos 
mercados. Por isso temos que ser mais flexíveis, adap-
táveis, altamente efectivos e eficazes, orientados para o 
mercado e riquíssimos em informações, pois não existe 
escassez de trabalho, apenas escassez de ideias e opor-
tunidades encontradas muitas destas fornecidas pelas 
informações de que dispomos.

Pois a nova economia não é relacionada apenas com os 
mercados globais e abertos, mas com recursos globais 
inclusive humanos, deles se esperam as ideias, conheci-
mentos, informações e inovações.

Energia e Informação

Extraordinárias as empresas papeleiras antigas que 
temos registado nesta nossa publicação pela capaci-
dade de se manterem activas e continuarem a posi-
cionar-se num mercado cada vez mais globalizado e 
competitivo.

Note-se que algumas já passaram por todas as revolu-
ções industriais que têm ocorrido ao longo dos séculos 
e com muito trabalho, visão, empenho e engenho vão-
-se preparando para o que aí vem.

Sintetizando as revoluções industriais do passado, tive-
mos a 1ª Revolução Industrial com a descoberta da má-
quina a Vapor, a 2ª Revolução Industrial com o Motor 
de Combustão Interna e Electricidade, a 3ª Revolução 
Industrial, de uma forma muito rápida em que grande 
parte de nós já a viveu com a descoberta do Transístor, 
Circuito Integrado, Microprocessador, Computador, In-
ternet, Telemóvel, TIC´s,…. e a 4º Revolução Indus-
trial está aí - a da energia, onde a busca pelas alter-
nativas já começou mas com um balanço ainda muito 
deficitário face às necessidades.

O grande desafio futuro será certamente a procura de 
energias alternativas, onde a indústria papeleira está 
a ter um papel muito importante, na optimização dos 
processos produtivos minimizando e rentabilizando as 
perdas, na produção a partir da biomassa e na explora-
ção do potencial energético do licor negro para outras 
formas de energia.
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EVENTOS TECNICELPA

Visita à Fábrica da AMS – Goma Camps e passeio no Tejo
22 de Setembro 2012

Curso “Certificação Energética em Contexto de Produção Fabril. Normas NP EN 16001:
2009 e ISO 50001:2011
12 de Outubro 2012

Seminário “Segurança nas Indústrias da Pasta e do Papel”
29 de Novembro 2012

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

12th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp (EWLP)
27-30 Aug. 2012 - Espoo, Finland

ABTCP 2012 – 45º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel
9-11 Oct. 2012 - São Paulo, Brasil;

MIAC 2012 – The 19Th Exhibition of Paper Industry
10-12 Oct 2012 - Sorbano del Giudice area – Lucca, Italy;

Seminário “Tratamiento De Aguas Residuales De La Industria Del Papel”
18 Oct. 2012 -  Sede ASPAPEL, Madrid, Spain;

ATIP Annual meeting
23-25 Oct 2012 -  Lille, France;

Seminário “Gestión Energética En La Industria Del Papel “
07 Nov. 2012 -  Sede ASPAPEL, Madrid, Spain;

European Paper Week
13-15 Nov. 2012 -  Brussels, Belgium;

39th International DITP  Symposium
21-22 Nov. 2012 -  Bled, Slovenia;

Curso “Máquina De Papel, Parte Húmeda”
21-23 Nov. 2012 -  C.F. Euroforum Infantes, San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Spain;
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17 de Maio de 2012
Hotel Lusitano, Golegã

J. NAVASL. SAMPAIO I. SUOMINEN J. P. SALMINENG. CARGNELUTTIL. SANCHEZ

Seminário TECNICELPA 
e METSO “Energy savings”

Os espaços de trabalho, de convívio, de refeição e de 
passagem eram muito agradáveis, com um misto de ar-
quitetura tradicional, com grandes espaços envidraçados 
e áreas de jardim, incutindo nos participantes uma boa 
disposição para a jornada. Proporcionaram-se as condi-
ções de tranquilidade e bem-estar, essenciais a um bom 
desempenho dos trabalhos.

Num ambiente diferente, de um dia quente de primave-
ra, estivemos reunidos no Hotel Lusitano na Golegã, para 
saber um pouco mais sobre a energia usada na produção 
de papel. A afluência foi bastante elevada, dada a impor-
tância do tema e o peso cada vez maior que os encargos 
com a energia, refletem no custo final da produção.

Foram apresentados temas em Espanhol e em Inglês, por 
técnicos da Metso especialistas em determinadas áreas, 
oriundos de vários países.
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Após o almoço, usufruindo da proximidade entre o Hotel 
e a casa estúdio do fotógrafo Carlos Relvas, disfrutamos 
todos de uma visita guiada ao interior do museu. O jardim 
envolvente e a casa têm uma arquitetura maravilhosa. No 
interior, tivemos oportunidade de conhecer a história de 
um visionário, com uma cultura, capacidade de invenção 
e de realização, muito avançado para a sua época. A parte 
superior da cobertura é deslumbrante, pela luminosidade 
que transmite e o engenho aplicado para controlo da in-
cidência dos raios solares. Foi realmente uma figura proe-
minente da história dos Portugueses de sucesso, pelos 
feitos e divulgação de Portugal pelo mundo, na segunda 
metade do século XIX.

De tarde, com a temperatura a subir, continuaram as 
apresentações, sucedidas por algumas breves questões 
relativas aos temas apresentados.

Foi também de ressaltar a participação e empenho do 
moderador, Engº João Pinho Ferreira, que com o seu 
vasto conhecimento da indústria Portuguesa, conseguiu 
introduzir algumas questões e diálogo com os oradores.
No final das sessões, os técnicos da Metso estiveram à 
disposição dos participantes para esclarecimentos adicio-
nais.

Estão de parabéns a organização da Metso, do Hotel e da 
Tecnicelpa, pelo bom ambiente proporcionado.
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26 de Maio, 2012
Porto

O Porto é uma cidade encantadora, que reúne uma 
grande concentração de riqueza arquitetónica antiga 
mas bem conservada, com uma agitação frenética de 
gentes locais e turistas. A ribeira é o ponto de encon-
tro de pessoas e culturas, com um espaço agradável à 
beira rio e uma vista maravilhosa sobre Gaia e a Ponte 
de D. Luís I que faz a ligação entre estas duas grandes 
cidades do norte. 

A família Tecnicelpa reuniu alegre e bem-disposta, na 
manhã de sábado, em que o sol espreitava tímido por 
entre algumas nuvens, que ainda deixavam cair alguns 
pingos de boas-vindas. 

Reunido o grupo, encaminhamo-nos para a Igreja e 
museu de S. Francisco. A riqueza do interior em talha 
dourada, a história de frades, reis e rainhas, cavaleiros 
e guerras, invasões, arquitetos, pintores e artesãos, dei-
xa qualquer um embevecido com aquilo a que chamam 
o ninho do ouro de Portugal. Reza a história que fo-
ram usados 600 Kg de ouro para fazer a talha dourada 
do interior da igreja, usando folhas tão finas, que para 
serem aplicadas, eram sopradas para aderir à madeira 
humedecida. Só depois eram marteladas com todo o

cuidado e colocado um revestimento superficial que 
ajudava à fixação da folha de ouro. Nesta igreja estão 
ainda expostos, para além de vários outros ícones da 
arte Portuguesa, os dois mais importantes que são a 
“Árvore de Jessé” e as “Portas do Céu”. A árvore por ser, 
dentro do seu género, uma das maiores do mundo e 
as portas que sendo um ícone mundial da arte barroca 
e da talha dourada, são requisitadas frequentemente 
para exposições em todo o mundo.

O Palácio da bolsa faz bem jus ao nome de palácio. O 
Pátio das Nações com a abóboda envidraçada, os bra-
sões e bandeiras expostos na zona superior junto à co-
bertura, dão uma imponente imagem de riqueza artísti-
ca e de brilho natural. A Sala do Presidente, mostrando 
nas telas todos os ex-presidentes da associação, a real-
çar o detalhe do trabalhado do chão, com a conjugação 
de madeiras de várias cores e origens em diferentes 
continentes. É também de ressaltar as várias obras de 
pinturas a óleo das variadas salas, seja da sala dos pre-
sidentes, ou do tribunal, ou da sala da assembleia, ou 
ainda da sala dos retratos dos últimos reis e infantes da 
monarquia Portuguesa, é notória a qualidade e o valor 
dos artistas portugueses de séculos já passados. Na sala

Passeio lúdico ao Porto
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O almoço decorreu numa aconchegada casa típica da 
ribeira. As janelas viradas ao rio, os azulejos que forram 
as paredes, cheios de motivos alusivos às maiores atra-
ções da cidade. Não podem faltar à mesa os carapaus 
fritos, as francesinhas e as tradicionais tripas à moda 
do Porto. No fim do almoço foram entregues as lem-
branças às crianças, para que recordem sempre, com 
amizade, a alegria dos convívios da Tecnicelpa.

da assembleia sobressai a destreza dos artistas portu-
gueses, que sobre o gesso conseguiram através de pin-
turas, imitar diversos tipos de materiais como madei-
ras, bronze e pedras, passando uma ilusão de que a sala 
está revestida e adornada com esses vários elementos, 
quando na base apenas está gesso pintado. Por fim o 
salão de festas, o ex-libris do palácio: o Salão Árabe. 
Este é sem dúvida uma ode à beleza da combinação 
das cores, dos arcos trabalhados, dos detalhes, dos ca-
rateres árabes e dos adornos em ouro. É sem dúvida 
uma sala de encantar e de fazer sonhar com príncipes 
e princesas.

À saída deste emblemático monumento, o grupo per-
correu algumas pequenas vielas típicas portuenses, 
onde o sol não toca o chão, em direção ao movimentado 
cais da ribeira. No cais a agitação é constante, falam-se 
todas as línguas, os grupos cruzam-se sinalizados por 
um guia com uma bandeira, uma flor, um símbolo, algo 
que tem como missão a identificação de um grupo de 
pessoas. Daqui saem os barcos que vão fazer cruzeiros 
no Douro. Nas bancas vendem-se panos bordados, lem-
branças, adornos e bijutarias. Os homens estátua fazem 
as suas exibições de imobilidade, apenas executando 
movimentos quando ouvem o som de uma moeda que 
é atirada para dentro da lata, que está no chão a pedir, 
silenciosa. 
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Já a tarde ia adiantada quando rumamos aos Clérigos. 
A livraria, não sendo um monumento de exposição, faz-
-lhes concorrência direta, com os grupos de visitantes 
que se juntam à porta. Vão entrando, circulando, subin-
do e descendo a monumental escadaria, desfolhando 
um ou outro livro e na saída há sempre alguém que 
vais comprando uma lembrança, um postal, um livro 
de criança, enfim uma recordação daquela que é con-
siderada uma das mais belas livrarias do mundo, con-
jugando a antiguidade dos seus 106 anos de atividade 
constante, com a beleza de uma arquitetura rara, que 
reúne a madeira das estantes e das forras, com a cober-
tura envidraçada. Uma beleza rara e um hino ao livro 
e ao papel.

A torre foi o desfio final. Considerada ainda atualmente 
como a torre mais alta de Portugal, há época da sua 
construção era o edifício mais alto. O caminho é estrei-
to, onde só com dificuldade e nos cantos se cruzam os 
que sobem com os que descem. A penosa subida dos 
cerca de 200 degraus, oferece como recompensa a ma-
ravilhosa vista panorâmica sobre a cidade e o rio, em 
todas as direções. 

E assim terminou mais um encontro lúdico da famí-
lia Tecnicelpa, um bem-haja a todos os que estiveram 
presentes e que partilharam a boa disposição e até à 
próxima.
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› Biodegradação de limos e sujeiras de processos in-
dustriais;
› Produção de inúmeros tipos de enzimas para um sem 
número de utilizações industriais: refinação, branquea-
mento, pré-tratamento de cavacos de madeira, etc.;
› Produção de papéis microbiológicos (papéis compos-
tos por filmes de microrganismos produtores de celu-
lose);
› Etc.

... nas florestas plantadas:

› Usos da genômica para mapeamento e sequenciamen-
to genético de genomas;
› Cultivo de tecidos e de células;
› Embriogênese somática;
› Engenharia genética e desenvolvimento de organis-
mos geneticamente modificados;
› Controle biológico de pragas e doenças;
› Uso de leguminosas fixadoras de nitrogênio e de mi-
corrizas recuperadoras de fósforo para o solo;
› Etc.

Os ventos fortes sopravam e a caravela da biotecnolo-
gia avançava com determinação em direção a sonhos e 
a rotas tecnológicas nunca antes navegadas.

Mais de trinta anos se passaram, sendo que a biotecno-
logia perdeu um pouco do charme inicial e foi sendo, 
como costuma acontecer, fragmentada em outras ci-
ências como a nanotecnologia, a biorrefinaria, a enge-
nharia genética, etc. O bolo era muito grande para ser

A palavra e a ciência Biotecnologia passaram a se 
consolidar e a se associar como esperanças de novos 
negócios e de muita inovação a partir de meados dos 
anos 1970’s. Com a designação de biotecnologia pas-
saram a se agrupar inúmeros segmentos de muitas 
outras ciências naturais, como biologia, botânica, en-
tomologia, fitopatologia, microbiologia, enzimologia e 
engenharias agronômica, florestal, química, sanitarista, 
etc. Tudo aquilo que envolvia seres vivos e que pudesse 
resultar em produtos e processos biológicos mudou de 
uma hora para outra de status, passando a ser referido 
como temas biotecnológicos. Inúmeras expectativas fo-
ram criadas, muitíssimas empresas de diversos outros 
negócios tentaram se hibridar e a pesquisar biotecnolo-
gia, tais como os setores de eletrônica, medicina e fár-
macos, alimentação, etc. Havia uma enorme ansiedade, 
acreditando-se que o homem poderia enfim domesticar 
as leis da Natureza e até mesmo “brincar de Deus”.  

O setor de celulose e papel (e sua área florestal) logo 
se identificou com essa vertente biotecnológica, por ser 
um tipo de indústria com alto nível de recursos natu-
rais agregados. Entre as oportunidades imaginadas se 
inseriam:

... nas fábricas:

› Biopolpação e biobranqueamento;
› Biodeterioração de extrativos e resinas causadoras de 
incrustações (“pitch”);
› Biodegradação de poluentes aéreos, sólidos (compos-
tagem) e líquidos (tratamento biológico de efluentes);

Biotecnologia: 
sonhos, ventos 
e realidades...

OPINIÃO
CELSO FOELKEL
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DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012
TRANSAMERICA EXPO CENTER - SÃO PAULO, BRASIL

GARANTA SUA VAGA!
MAIS INFORMACÕES SOBRE VENDA DE ÁREAS ACESSE:

www.abtcp2012.org.br

GRANDES DESAFIOS EM 
CELULOSE E PAPEL
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Ao longo desse período, diversos genes foram desen-
volvidos para agregar vantagens competitivas às flo-
restas plantadas, tornando-as mais produtivas e resis-
tentes: genes para menor teor de lignina na madeira; 
genes para maiores resistências a diversas pragas, do-
enças e pesticidas agrícolas; genes para resistência a 
condições de estresses climáticos (frio, déficit hídrico, 
etc.), etc. Enfim, uma interessante disponibilidade da in-
vestigação científica que não se propaga por razões da 
precaução das entidades certificadoras em relação aos 
organismos modificados. Se essa pesquisa com trans-
gênicos pudesse evoluir associada ao melhoramento 
clássico, com certeza a própria biossegurança seria 
maior, bem como os ganhos em produtividade florestal 
e até mesmo em conservação de ecossistemas naturais. 
A biotecnologia e a transgenia têm sido bandeiras do 
setor, mas que não estão sendo posicionadas em mas-
tros adequados. Entre ventos e tempestades, os sonhos 
continuam, mas as realidades não acontecem na mes-
ma intensidade. 

Uma coisa, porém é certa – mais dias ou menos dias, 
as coisas poderão mudar. Porém, como prémio de con-
solação aos que se opõem deverá ficar a exigência da 
rotulagem de produtos contendo organismos transgé-
nicos com um selo ou uma declaração. Os papeleiros é 
que decidirão se vão comprar uma celulose de mercado 
contendo organismos transgénicos, sabendo que terão 
depois que rotular seu papel sanitário (por exemplo) 
para que o cliente nos supermercados decida se quer 
ou não comprar e se limpar com esse papel. Com base 
nesses fatos, fica claro que temos algo a fazer – uma 
enorme necessidade de informar, debater e dialogar 
esse tema com as partes interessadas e com a socie-
dade global. Portanto, amigos, antes de se continuar 
o processo de lamentações, o melhor seria iniciar rá-
pido um amplo processo de comunicação social, com 
adequadas argumentações e com vontade de escutar 
e dialogar com os opositores. É do debate e do diálogo 
que se constroem as melhores rotas tecnológicas e se 
derrubam os muros que impedem o avanço da ciência. 

Os desafios para que se possam suprir as necessidades 
da crescente população mundial exigirá sem dúvidas 
mudanças de paradigmas. Já que não existem movi-
mentos para tentar impedir a explosão populacional 
global, resta encontrar outros caminhos para evitar o 
caos futuro. Talvez a biotecnologia possa ter um papel 
bastante relevante para ajudar a solucionar esse enor-
me problema que já estamos enfrentando. 

coberto por um só guarda-chuva. Enquanto isso, seus 
frutos foram sendo colhidos, em algumas áreas mais, 
em outras menos.

Nas fábricas de celulose kraft, como era fácil de ima-
ginar, a resistência por mudanças sempre foi grande: 
o processo kraft se robusteceu, criou arcabouços kraf-
teanos capazes de aniquilar qualquer tentativa de bio-
polpação, biobranqueamento, etc. Essas biotecnologias 
não passaram de ventos rápidos, sendo que a química 
tradicional kraft se garantiu um pouco mais moderna, 
mas com os mesmos conceitos do passado. Na área de 
controle da poluição, os tratamentos biológicos viraram 
rotineiros, mas não se criou nada de novidade em rela-
ção ao que já se conhecia – tanto é verdade que existem 
poucos estudos visando a desenvolver microrganismos 
altamente eficientes para degradar poluentes. Já na 
fabricação de papel, o papel microbiológico saltou de 
promessa ao status de apenas uma curiosidade interes-
sante, com mercados muito reduzidos e específicos. 

Na área florestal, as coisas caminharam bem mais. O 
mapeamento de diversos genomas foi atingido. Com 
isso, já se podem identificar a paternidade e a descen-
dência de linhagens de plantas. Também a genômica 
permite acelerar o melhoramento florestal, por seleção 
precoce de indivíduos superiores ainda no estágio de 
embrião. A multiplicação vegetativa de plantas se con-
sagrou na forma da clonagem, a grande vencedora das 
inovações comerciais florestais do final do século XX: 
um sucesso que aumentou a produtividade, a qualida-
de e a homogeneidade das madeiras e florestas. Outro 
sucesso florestal notável foi o alcançado com o controle 
biológico de pragas e doenças, valendo de organismos 
amigos para destruir os inimigos – um belo conceito 
ambientalmente correto e muito eficiente.

Por outro lado, toda a expectativa com a engenharia 
genética acabou sendo freada pelos sistemas de certi-
ficação florestal, que não aceitam (ainda) a certificação 
de florestas contendo organismos geneticamente mo-
dificados. Sequer áreas de pesquisa são aceitáveis, para 
evitar a contaminação das áreas certificadas com genes 
alterados. Também existe muito esforço das entidades 
ambientalistas para que se criem legislações que per-
mitam se rastrear e rotular os produtos comerciais que 
contenham organismos transgênicos, a exemplo do que 
já ocorre com produtos alimentícios. Com isso, o com-
prador poderia decidir se compra ou rejeita o produto 
que contenha genes transferidos ou modificados. 



Há vários anos, precisamente em 1990, estava eu em 
Copenhaga e lia um folheto dos acontecimentos cultu-
rais a decorrer na cidade. Aí estava uma menção, com 
bastante destaque, a uma semana de Espanha na ci-
dade, com um conjunto de exposições e espectáculos. 
Lembro-me de ter pensado naquele momento, como 
de facto a cultura é uma forma importante de levar 
o nosso país aos quatro cantos do mundo, em acções 
concertadas, bem planificadas e estrategicamente 
pensadas. Não vejo porque não juntar a cultura e a 
economia e reforçar a nossa imagem no mundo, mos-
trando como somos um povo de iniciativa e capaz de 
grandes realizações.

Não sou daqueles que acha que a emigração de jo-
vens licenciados para outros países seja um mal para 
Portugal. Penso até que, a prazo, poderá ser bastante 
positivo. Nos anos 60 a emigração para os países da 
Europa Central caracterizou-se por uma emigração 
de pessoas sem qualificações que se aventuraram a 
mudar de vida, conseguindo noutras paragens o que 
não era viável em Portugal. Hoje essa emigração é 
mais qualificada, podendo ter um papel muito impor-
tante na divulgação do país de origem e trazer para 
Portugal, nos casos em que há regressos, um saber 
e uma forma de estar diferente e importante para o 
próprio desenvolvimento do País. Os problemas que 
hoje enfrentamos e que dão origem a estas correntes 
migratórias, podem-se transformar em  benefícios a 
prazo. Haja vontade de internamente se fazer também 
por isso.

Há uns tempos atrás tive a oportunidade de receber 
um grupo de encarregados de negócios em várias em-
baixadas portuguesas espalhadas pelo mundo. O que 
mais me impressionou foi, por um lado o desconhe-
cimento sobre uma empresa Portuguesa que repre-
senta 3% das exportações nacionais de bens transac-
cionáveis, como é o caso do grupo Portucel Soporcel 
e por outro a atitude de passividade em relação às 
empresas portuguesas e ao seu esforço para entrarem 
em mercados internacionais. Nas conversas que tive a 
oportunidade de ter, não vi que houvesse uma acção 
agressiva de promoção das empresas e dos produtos 
portugueses no estrangeiro. Estarei a ser injusto com 
alguns casos em que a situação seria diferente, mas 
reporto-me apenas a uma impressão geral.

Não será por acaso que o actual governo está forte-
mente apostado na chamada diplomacia económica. 
Se tal estivesse a funcionar devidamente através das 
embaixadas portuguesas, tal esforço não seria neces-
sário e muito provavelmente a situação das exporta-
ções portuguesas seria muito mais favorável e conse-
quentemente do país.

As maiores empresas portuguesas da pasta e do papel 
sabem bem das vantagens em comercializar os seus 
produtos no mercado global. Estão mais defendidas 
das crises económicas e financeiras regionais, como 
é o caso actual da Europa, e tiveram que se adaptar a 
níveis de exigência e de competitividade, que as tor-
nou mais capazes, mais competentes, mais inovadoras 
e mais sólidas.

Aumentar 
a produtividade 
através das 
exportações

OPINIÃO
CARLOS BRÁS
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A indústria de Pasta e Papel Portuguesa conseguiu essa 
amplitude e aí está a demonstrar que há vantagens em 
operar ao nível global. O caso de sucesso das marcas 
de Papel Portuguesas que hoje são conhecidas nos 5 
continentes, como seja o caso do Navigator, deveria ser 
considerado um caso de estudo para outras empresas 
e outras marcas. E tudo isto, a partir de uma empresa 
industrial de capitais portugueses, utilizando matéria 
prima Nacional e Know How Nacional.

Uma visão integrada que aproveite as sinergias da ex-
portação de talentos, de cultura, de negócios, produtos 
e marcas, trará necessariamente benefícios para o País, 
libertando-nos desta fatalidade de um empobrecimento 
colectivo baseado em salários baixos. As exigências da 
exportação obrigam a melhor organização, maior de-
senvolvimento de competências, melhor qualidade e 
maior produtividade.

Esta nossa capacidade bem portuguesa de sabermos fa-
zer a ponte entre diferentes culturas e diferentes povos, 
relacionando-nos facilmente com outros, sendo apre-
ciados pela nossa capacidade de adaptação e pela flexi-
bilidade que demonstramos em ambientes tão diversos, 
são atributos que nos deverão permitir encarar o futuro 
com algum optimismo. Penso que devemos manter-nos 
fiéis a uma Europa que nos ajudou nos últimos 30 anos, 
mas ao mesmo tempo temos que estender o nosso ou-
tro braço para além do Atlântico, fazendo jus ao nosso 
passado de navegadores e descobridores de um Novo 
Mundo. Os descobrimentos de hoje são novos merca-
dos, novas oportunidades de negócio e novas parcerias. 
Será com esta diversidade que podemos ambicionar a 
ver a luz ao fundo do túnel, fazendo do nosso país um 
caso de estudo internacional.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Sócios excluídos 

Novos Sócios Individuais Admitidos: 

Novos Sócios admitidos

- Manuel Sousa Pinto; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- Carlos Ribeiro Bento; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- Artur Manuel Martinho Faustino; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- António Manuel Gouveia Pinto De Sousa; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- José Manuel Portela Ramos; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- Paula Sofia Garcia Da Cruz Lima; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- Horácio Miguel Ribeiro Gomes Silva; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- Maria Teresa Sampaio Cândido Da Silva; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- Cristina Maria Sousa Jorge; 
  GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
- António Serra Cardoso; 
  PRADO KARTON
- Sofia Isabel Henriques Reis Jorge; 
  GRUPO ALTRI (CELBI)
- Francisco Manuel Fernandes Balau; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)

- Maria Isabel Santos Proença D’Almeida; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Deli Florência Diogo Da Silva; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Nuno Gabriel Da Silva Monteiro Rainho; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- António Luís Gonçalves Travassos Galvão; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Pedro Filipe Barbosa Anastácio; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Cândida Raquel Filipe Correia; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Gualter Nunes Vasco; 
  GRUPO ALTRI (CAIMA)
- Raquel Evelina Mendes De Almeida; 
  GRUPO ALTRI (CAIMA)
- Telmo João Lopes Mendes; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Joaquim Manuel Ribeiro Nunes; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- José Manuel Dinis Heitor; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Nuno Miguel Marques Rodrigues; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)
- Vital Pereira Carreira; 
  GRUPO ALTRI (CELTEJO)

Individuais: 6
Colectivos: 0

Individuais: 25
Colectivos: 0



PAPELEIRA
PORTUGUESA SA

LUJA
PAPELEIRA

FONTES

FAPAJAL

Fábrica de Papel

Fábrica de Papel do Tojal

Distrito de Aveiro
Concelho de Santa Maria da Feira

Distrito de Aveiro
Concelho de Santa Maria da Feira

Distrito do Porto
Concelho de Vila Nova de Gaia

Distrito de Lisboa
Concelho de Loures
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Rota das Fábricas de Papel Antigas
Parte II

Introdução
Quando programávamos a edição desta nossa info nº 37, cedo nos 
apercebemos não ser possível esgotar este interessante tema históri-
co da Indústria de Papel.

Não obstante o evidente interesse que representavam as fábricas se-
lecionadas e autorizadas para o efeito, não obtivemos sucesso noutras 
que, por motivos vários, ou não estavam disponíveis por agora, ou 
ainda constavam indevidamente, nas listas ao nosso alcance.

Decidimos por conseguinte, estudar profundamente a situação real e, 
quando atenuada a conjuntura actual, voltar a este assunto de indubi-
tável interesse histórico.

Nesta edição trataremos de informar e retratar fábricas também com 
longa história as quais, como outras da info 34 decidiram, mais cedo, 
ou mais tarde enveredar pelo imprescindível e necessário progresso 
tecnológico, sem interrupção da actividade.

O nosso abraço de reconhecimento, para todos os que agora nos per-
mitiram continuar e também para aqueles que nos deixaram a espe-
rança de breve oportunidade.

TECNICELPA
AG / MD
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Fábrica de Papel do Tojal
FAPAJAL
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Freguesia do TOJAL
Concelho de LOURES

Antiga Abelheira
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Vista geral da propriedade do Palácio da Quinta da Abelheira (ao cimo, a vista do Zambujal)

Interior da Capela da Quinta da Abelheira  ›

Percurso Histórico
Uma possível data lançada para o estabelecimento 
do Moinho, (como então se chamavam as oficinas de 
fabrico) remonta a 1730, na quinta do Arrais, onde 
os frades não tinham casas para permanecer. Pensa-
-se que depois do grande sismo de 1 de Novembro de 
1755, os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, do 
Mosteiro de S. Vicente de fora, tivessem começado a 
fabricar papel na sua nova propriedade da Abelheira, 
à margem do rio Trancão, entre o Zambujal e o To-
jal. Depois do terramoto, é quase certo que os frades, 
como tantas outras Comunidades, tivessem saído de 
Lisboa para os arredores, neste caso para a quinta da 
Abelheira, com sua casa senhorial e capela, reformada 
e engrandecida durante os últimos 5 anos, e cercada 
por uma vasta propriedade.
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Os Vicentinos, provavelmente, fabricavam o chamado 
papel lombardo, rugoso e áspero, para embrulho, fei-
to a partir de trapos de linho, como todo o papel na 
Europa. Quando veio a invasão francesa, o Moinho da 
Abelheira, que já fabricava papel de escrever, parou, 
aliás como quase todas as oficinas da época. Em 1833, 
quando voltou, por pouco tempo, o País à normalida-
de, a fábrica tornou a funcionar, mas somente até à 
dissolução das ordens religiosas.

Os primeiros leilões dos bens dos frades, a mando do 
governo pombalino, não tiveram sucesso. As tinas, os 
caixões, os cilindros e o torneador ficaram esquecidos 
na azenha do papel.

Ruínas do MOINHO DA LAPA, nas margens do Trancão, onde
os frades instalaram os seus engenhos de papel.

Quando em 1843 se promologou a lei destinada 
para que o papel selado seja “o papel da terra”, 
já a Abelheira o produzia...

Tal era o valor da Fábrica dos Frades no leilão 
em 13 de julho de 1834 de Papel Selado (1832)
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Conde do Tojal
(Dr. João Gualberto de Oliveira)

Sir John Hatt Graham, Bart.

Chefe da casa Graham à data da compra 
da Propriedade e Fábrica da Abelheira

Em 1835 o Barão, depois Conde, do Tojal, comprou 
a propriedade em hasta pública, e logo remontou o 
engenho, transformando o velho moinho numa casa 
fabril, e encomendando no estrangeiro máquinas mo-
dernas para fabrico em contínuo, até que em 1841, a 
fábrica se achava apetrechada para produzir papel de 
escrever, papel almasso e papel de pêso (pardo).

Por morte do Conde do Tojal em 1852, herdou a 
fábrica um seu cunhado inglês, Cônsul da Inglater-
ra em Lisboa, que eventualmente a vendeu à firma 
Graham.

A firma William Graham & Co., proprietária de im-
portantes fábricas no rio Clyde, havia sido funda-
da em Glasgow, na Escócia, em 1784. Durante as 
Guerras napoleónicas, o filho do fundador do grupo 
estabeleceu-se em Lisboa, para promover a coloca-
ção de produtos de seu fabrico e, mais tarde, um seu 
sobrinho criava a filial do Porto. Além dos negócios 
comerciais, como a exportação de vinhos finos do 
Porto, a empresa Guilherme Graham Junior e Cia. 
(como era denominada em Portugal) desenvolveu a 
sua actividade industrial, iniciada com a produção 
de vinhos do Porto.

Na segunda metade do século XIX a família adquiriu 
uma fábrica de tecidos nas proximidades de Lisboa 
e outra nas proximidades do Porto. No último ano 
do século também adquiriu a Fábrica de Papel da 
Abelheira (Tojal), perto do Rio Trancão. 
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Quando a casa Graham assumiu a Fábrica de papel da 
Abelheira, chegou-se à conclusão de que a água do rio 
não era própria para o fabrico de papel de boa quali-
dade. Após a análise da situação por engenheiros es-
pecializados e mesmo vedores, decidiu-se pela perfu-
ração de um furo na propriedade. A uma profundidade 
de 120 metros jorrou à superfície uma abundante co-
luna de água de grande pureza, seguindo-se outro furo 
para garantia do fornecimento de água.

Vista do complexo fabril em 1935

Durante os anos que se seguiram foram introduzidos 
vários melhoramentos na fábrica, e em 1932 a casa 
Graham resolveu reconstruir e remodelar por comple-
to a fábrica, à custa de enormes investimentos.
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A energia era gerada por um equipamento topo-de-ga-
ma Sulzer, suiço, e o vapor era fornecido por caldeiras 
Babcock & Wilcox.

Máquina geradora “Sulzer” Volante de transmição, dínamo, etc.

Lapa 
(primitiva fábrica de papel)

Palácio

Alguns equipamentos da época
Energia - século XX - anos trinta
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Volante de transmição, dínamo, etc. Quadro distribuidor de electricidade

No antigo convento, transformado em verdadei-
ro palácio, residiam membros da família Graham, 
morando os executivos e engenheiros estrangei-
ros em boas casas no alto da colina em frente da 
fábrica. A maioria do pessoal fabril vivia em ca-
sas pertencentes à fábrica ou na aldeia próxima, 
o Zambujal. A fábrica chegou a empregar quase 
800 funcionários; abrigava lojas que vendiam ali-
mentos a esse “mundo” de gente, peixarias e re-
feitórios.Fábrica de Papel
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Na casa das máquinas havia 3 máquinas de papel, produzindo pa-
péis de impressão e escrita de alta e média qualidade, numa grande 
Fourdrinier e noutra máquina mais pequena. Papéis de embrulho e 
“krafts”, eram fabricados numa máquina tipo Yankee, calandrados 
só dum lado. 

Casa das máquinas de papel em 1935

PRODUÇÃO
século XX - anos trinta

Máquina de papel N.º 1 Máquina 3 YANKEE



Oficina das máquinas de corte de papel

Secção de escolha, contagem e enresmágem
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Corte
Escolha
Contagem e
Enresmágem

Marcas d’água de Papéis da Abelheira



século XX - anos trinta
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Fala um Patrão
Disse o Sr. Gilbert Maxwell Adair Graham, Chefe da 
Casa, ao abrir a sessão:
Meus senhores: Dignou-se Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, quando da passagem do 75º 
aniversário da fundação da prestimosa Associação In-
dustrial Portuguesa, da muito digna presidência de V. 
Exa. (dirigindo-se ao Sr. José Maria de Alvares), glori-
ficar aqueles Contramestres e Operários que têm sabi-
do honrar a Indústria Nacional, condecorando-os com 
a Ordem do Mérito Industrial.
Temos perante nós três bons e leais cooperadores nos-
sos, que, pelos serviços prestados durante largos anos, 
dedicação à firma e assiduidade ao trabalho, são me-
recedores da nossa maior admiração e estima e a quem 
não podia ser dado maior galardão, do que este, de po-
derem no futuro ostentar as venéras da referida Ordem,

com que foram honrosamente distinguidos. Citarei os 
seus nomes e o tempo de serviço prestado:
O Sr. José Branco, operário da oficina de Cilindros Tri-
turadores da Fábrica de Papel da Abelheira, que tendo 
sido admitido nesta Fábrica com 18 anos de idade, con-
ta hoje com 52 anos de bons serviços.
O Sr. Serafim Pereira, Contramestre da Oficina de Ser-
ralharia da Fábrica de Papel da Abelheira, que tendo 
sido admitido nesta Fábrica como aprendiz com 14 
anos, conta hoje 43 anos de bons serviços.
[…]
Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação In-
dustrial Portuguesa, rogo a V. Exa de se dignar honrar 
estes três nossos amigos, colocando-lhes ao peito as in-
sígnias de Cavaleiro da Ordem do Mérito Industrial.

Gilbert Maxwell Adair Graham
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Fala um Obreiro
Finalmente foi concedida a palavra ao Contramestre, 
Sr. Serafim Pereira que disse:
Exmos Senhores: Neste acto solene mal iria eu se não 
dissesse alguma coisa acerca do acto que acaba de se 
passar.
Sinto-me comovido, mas não posso deixar de, em meu 
nome e no do meu camarada José Branco, agradecer 
penhoradíssimo a festa brilhante com que a firma Gui-
lherme Graham Junior & Cª. acaba de nos entregar as 
condecorações de que o Governo da República Portu-
guesa nos fez mercê, por proposta da Direcção da mes-
ma firma.
É para nós, humildes operários, sempre gratos, ser-
mos apreciados e distinguidos pelos nossos superiores 
e, se a nossa modéstia não nos falha, constitui para nós 
o simbolismo do acto que se acaba de passar, o orgu-
lho de parecer ter acertado no nosso proceder dentro 
da disciplina e do trabalho honesto e honrado durante 
bastantes anos na fábrica de papel da Abelheira.
 […] 
E, deixem-me dizer-lhes que o pobre também é 
nobre e tem pergaminhos que são 
filhos da sua conduta, do 
seu parecer honesto, do 
seu porte irrepreensível, do 
seu amor à família, da sua 
bondade, do modo de proce-
der em toda a sua vida e so-
bretudo pelos calos das suas 
mãos, nascidos da luta de to-
dos os dias pela conquista do 
Pão da família.
[…]
Perdoem-me a comparação, o 
operário está para a máquina que 
o auxilia e que ele dirige como o pa-
trão para o operário.
O operário também máquina, mas 
humana, vela constantemente pelo 
funcionamento da sua companheira, 
monstro de aço, que só executa fiel-
mente o seu trabalho rendoso, se todas 
as suas peças desde as mais minúsculas 
às maiores, trabalharem matematica-
mente como o mais complicado mecanis-
mo de relojoaria. O Patrão com a sua sá-
bia direcção, o seu conselho benévolo e a 
sua assiduidade junto do operário, dá-lhe

o incentivo preciso, com o seu exemplo, da mesma re-
gularidade mecânica que o operário faz imprimir ao 
funcionamento da máquina. 
[…] 
cumpre-nos só mais vez, pedindo desculpa por tão mal 
alinhavadas palavras, apresentar os nossos melhores 
agradecimentos, fazendo votos sinceros pelas pros-
peridades da firma Graham, cônscios de que ela, por 
intermédio da sua digna Direcção não deixará de con-
tinuar a velar pelo bem-estar dos seus operários, dos 
quais espero que continuarão a empregar sempre a 
boa vontade de bem produzir, para assim se tornarem 
dignos da estima e dos benefícios que a mesma firma 
possa continuar a dispensar-lhes. 

Serafim Pereira

No tempo em que os técnicos da Indústria do Papel 
eram distinguidos pelo Presidente da Repúbllica.
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Em meados de 1964 entrou no corpo acionista, um grupo de cidadãos austríacos, passando a Guilherme 
Graham e Cia., a deter apenas 7,5% do capital.

No início de 1965, na lista de accionistas, aparecem alguns portugueses, como o Sr. Albano Eduardo da 
Costa Lôbo, e mais tarde o Prof. Dr. Armando Gonçalves Pereira, Dr. Jorge Gonçalves Pereira, e em 1969, 
o Eng. Vasco de Quevedo Pessanha, além de outros com posições simbólicas.

Em 1967, Guilherme Graham desaparece definitivamente do corpo accionista. 
Capacidade instalada na época:
Máquina 1 – Papéis de escrita, almasso e marca d’água (9 t/dia)
Máquina 2 – Papel sulfito e krafts finos
Máquina 3 – Krafts friccionados
Máquina 4 – Papéis de escrita e papel duplicador (25.000 t/ano)
A empresa passou a denominar-se “Graham - Indústria de Papel da Abelheira, S.A.R.L.”

Em 1967 iniciou-se um vultuoso programa de investimentos no sentido de substituir a Máquina 3 por 
uma nova, tipo Yankee, de marca Er-We-Pa, com capacidade de 11 tons por dia, para a produção de papéis 
leves. A nova máquina iniciou a produção em 1969 e passou a chamar-se “Máquina 2”.
Instalou-se uma nova central de refinação e reconstruiu-se a Máquina 4. 
Havia planos ainda para uma instalação completa para a fabricação de cartão multiplex, que não foi con-
cluída por ter sido instalada na Cia. do Papel do Prado, em Tomar, uma a máquina semelhante.

Em Novembro de 1967, um cataclismo abateu-se sobre Lisboa e arredores, na forma de chuvas torrenciais 
que provocaram enchentes dos rios, o que resultou em enormes prejuízos, não totalmente cobertos pelas 
seguradoras. Lembram os funcionários antigos de ouvir dizer que se encontraram bobinas-mãe de papel 
a flutuar, semanas depois, na costa da Ilha da Madeira!

Desde 1967/8 a Graham - Indústria de Papel da Abelheira passou a ser associada  com a Cia. de Papel do 
Prado, e controlada pelo Grupo Champalimaud, interessado no fabrico de sacos de papel para a Cia. de 
Cimento de Leiria.

Iniciou-se, no entanto, um período muito problemático para a empresa, devido à insuficiente qualificação 
técnica existente à época, de problemas infindáveis com a reconstruída Máquina 4 e com a nova Máquina 
2 (AUTOMAT), de subidas de preço na pasta e quebras no preço do papel, da concorrência da Inapa nos 
papéis de escrita. As máquinas passaram a funcionar de modo irregular.

Anos setenta - Constituição da Fapajal por uma sociedade de credores

Em Janeiro de 1973, a fábrica de papel fechou, reabrindo em Dezembro do mesmo ano, mais aligeirada 
em termos de custos. A nova denominação passou a ser “Fapajal – Fábrica de Papel do Tojal, Lda.”

Resumo dos acontecimentos finais da firma 
Guilherme Graham & C.ª - Fábrica da Abelheira
Anos sessenta e quatro a sessenta e oito
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Em decorrência das nacionalizações, em 1975, a Fapajal passou para o âmbito do Estado, tendo sido agru-
pada ao universo da Portucel, quando esta empresa foi criada mais tarde no mesmo ano.

Em termos ambientais pouco esforço foi feito no tratamento de águas, acabando por entrar no Rio Tran-
cão os mais poluentes efluentes, a despeito da legislação ambiental portuguesa e europeia que já existia 
na altura.

A produção de papéis tissue na Máquina 2 tinha boa aceitação no mercado nacional e espanhol, mas como 
a sua participação nas vendas era de menos de 1/4, não cobria os prejuízos originados na Máquina 4.

Em Novembro de 1995 decidiu-se pelo encerramento definitivo da Máquina 4.

Em 1997 a área fabril da Fapajal foi separada dos terrenos da Quinta da Abelheira, sendo esta última 
entregue a uma empresa imobiliária.

Se o cónego ideador do “moinho” de papel da quinta da Abelheira voltasse a este mundo, 
desconheceria a fábrica e o local, mudada do repouso contemplativo para um movimen-
tado e harmonioso espaço fabril, onde as pessoas, os novos equipamentos e arrumação 
global se combinam de forma surpreendente e agradável.

Em meados de 1999 lançou-se o concurso público para a privatização da Fapajal, já transformada em 
sociedade anónima e despojada da envolvente Quinta da Abelheira. O concurso foi ganho por um grupo 
de accionistas privados nacionais, liderados pela Dra. Helen Gray de Castro e pelo Dr. Luis Pereira da 
Cunha, já anteriormente ligados ao sector. 

A evolução da nova FAPAJAL

Helen Gray de Castro Luís Pereira da Cunha

Os novos proprietários empreenderam em 2000 um grande projecto de investimento, apoiado pelo Pe-
dip, incluindo uma estação de tratamentos de efluentes industriais, a instalação de uma nova linha de 
destintado para a utilização de pasta reciclada, um motor de cogeração e uma nova caldeira alimentada 
a gás natural, automatismos e sistemas de gestão. Assim foram construindo uma empresa, que é hoje um 
símbolo de trabalho organizado e de progresso. 
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Linhas de fabrico

Pasta de eucalipto branqueado do mercado nacional e aparas 
“brancas” de tipografia de excelente homogeneidade aparente.
Condições de armazenamento coberto, onde é evidente a indis-
pensável organização.

Matérias Primas Fibrosas

Fardos de papel velho para reciclar Fardos de celulose

Um ano mais tarde, foi re-condicionada a Máquina 1 - FOURDRINIER, que actualmente produz cerca de 
1.700t/ano de papéis lisos para o fabrico de toalhas de mesa e toalhas de mãos.

A Máquina 2 - AUTOMAT, produz cerca de 7.000 t/ano de papéis tissue para uso doméstico e industrial, 
como guardanapos de todo o tipo, rolos higiénicos, rolos de limpeza industrial e rolos de marquesa.

Em 2006 investiu-se num segundo motor de cogeração, e no ano seguinte a actividade de cogeração foi 
separada, criando-se uma empresa própria para a produção e venda de energia eléctrica e térmica, para 
que a Fapajal tivesse o enfoque unicamente de produção de transformação de papel.

No final de 2007 a empresa apresentava uma situação económico-financeira estável.
No entanto, a sua condição de PME não a permitia ultrapassar a síndrome de altos custos fixos unitários, 
com consequente risco de não conseguir ultrapassar períodos de grande instabilidade e recessão económica. 

Foi então decidido, após análise, investir num aumento significativo da produção económica, através do inves-
timento de cerca de 7 milhões de euros, numa nova máquina de papel tissue “TOSCOTEC” - Crescente  Former 
e numa nova bobinadora na área da Transformação. Este investimento levou cerca de dois anos a concluir.
A produção de papel triplicou, das 30 t/dia para 90 t/dia.
As máquinas de papel actuais produzem papéis a partir de pasta reciclada, enquanto a máquina de papel 
nova produz papel de pasta virgem, destinada à exportação.
A Fapajal aposta num alto padrão de qualidade de produto e serviço pós-venda, o que tem-lhe permitido 
servir clientes de referência como a Elis, a Makro, a Progelcone, a Cannon Higiene.
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Composta por duas linhas à cota de 4 m, 
alimentadas por tapete transportador à 
cota zero, sendo: 
- 1 Pulper para fibra reciclada, que segue 
o circuito de depuração e Célula de 
Destintagem, instalada no ano 2000 com 
capacidade para 30 t/dia.
- 1 Pulper para fibra virgem com capa-
cidade para 60 t/dia.
A massa preparada é bombeada através 
de condutas, para os tinões de mistura 
das máquinas que distam 
aproximadamente 200 m.

Preparação da Massa

Quadro Sinótico de Controlo do processo de Destintagem e Refinação

Preparação / Desintegração

Célula de Destintagem



32 / ROTA DAS FÁBRICAS DE PAPEL ANTIGAS

Tinões e respectivos acionamentos

Produz papel liso, com largura de 1,85 m, acetinado, cuja gramagem oscila entre 
os 38 g/m2 e 60 g/m2, com maior incidência de toalhas de mesa e de toalhas de mãos.
Atinge os 110 m/min, sendo a produção anual de 1.700 t com matéria-prima reciclada.
Pelos dados históricos, considera-se que terá sido instalada no ano de 1850.

Produção
Máquina 1 – FOURDRINIER



Máquina 1
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Instalada em 1967, modelo AUTOMAT – produz papéis crepados tissue e sulfitos em forma 
redonda, com 3 caixas de vácuo internas e caixa de chegada, fechada sob pressão. Ronda os 
350 m/min de velocidade máxima.
Produz anualmente 6.500 t com largura fixa de 2.35 m.

Máquina 2 – ER-WE-PA (AUTOMAT)
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Máquina 2
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Instalada em 2009 com capacidade produtiva de 18.000 t/ano, 2.75 m de largura útil para 
gramagens entre 15 g/m2 e 30 g/m2.
Produz papel tissue exclusivamente à base de pastas virgens, de elevada performance e alta-
mente competitiva nos dias que correm.

Máquina 3 - TOSCOTEC- (Crescent Former)
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Para além duma cortadora de “corte síncro-
no” e bobinadora, normalmente afectas à Má-
quina 1, é surpreendente a modernidade e 
suavidade funcional dos diferentes e muitos 
equipamentos mais recentes, para exclusiva 
utilização na transformação e acabamento 
da vasta variedade de rolos de higiénico e 
outros, para utilizações domésticas, médico-
-hospitalares e industriais, destinados aos 
mercados internos e de exportação.

Acabamentos  - Transformação

Máquina 3

‹ Tapete transportador
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A eficácia e automatismo das mais recentes máquinas, não deixam de surpreender 
o visitante mais avisado, neste conjunto de equipamentos e factos.

Diversos momentos 
de transformação e embalagem
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Diversos momentos 
de transformação e embalagem

Água para o Fabrico
Não obstante o regular aproveitamento das águas clarificadas, o principal abastecimento de água 
limpa é proveniente de furos artesianos existentes nos domínios da área fabril, suficiente em quanti-
dade e qualidade para todo o processo.
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Central Termo-eléctrica 
Em regime de “outsourcing”, a fábrica possui uma moderna central de cogeração, cujo processo é 
iniciado por dois geradores, alimentados a gás natural, com capacidades de 1.1 MW e 1.3 MW, cujos 
gases de escape são totalmente aproveitados nos três geradores de vapor existentes, que alimentam 
as máquinas de produção. O sistema produz energia equivalente a 2/3 do consumo total fabril.

Ao entrar na central, é notória a eficácia dos isolamentos térmicos e acústicos, que envolvem os equi-
pamentos, bem como a evidente disciplina funcional existente.  
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ETARI – Estação de Tratamento de 
Águas Residuais Industriais
O complexo fabril dispõe desde o ano 2000, de uma ETARI onde são classificados e tratados todos os 
efluentes fabris, sendo retiradas as lamas, antes da devolução do efluente tratado ao rio.
As lamas são retiradas da fábrica para destino apropriado, ao abrigo dos preceitos da Lei.

Lagoa das águas de fabrico clarificadas

Agradecimentos

Antes dos agradecimentos, houve tempo para reviver alguns interessantes 
episódios do papel ocorridos nos últimos quarenta anos.

Não é fácil alinhar palavras para agrade-
cer a disponibilidade e afabilidade de que 
fomos alvo.

Os nossos reconhecidos agradecimentos 
e votos do maior sucesso em nome da 
TECNICELPA, extensivos a todos os cola-
boradores com quem tivemos o prazer de 
contactar



Freguesia do SÃO PAIO DE OLEIROS, 
Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA
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Antiga fábrica

PAPELEIRA 
PORTUGUESA SA 

do Pego
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Como evoluiu a fábrica do Pego

Breve Historial

repistar” e um “cilindro apurador”. Entre as restantes 
máquinas instaladas aquando da sua fundação, desta-
cam-se duas prensas (produção e embalagem) e uma 
calandra para os acabamentos de papéis finos. 

Ao longo de todo o século XIX, a produção era assegu-
rada por duas tinas, num processo de fabrico manual 
“folha a folha”, e por 18 operários (5 homens e 10 mu-
lheres e 3 jovens aprendizes) com um horário de tra-
balho de “sol a sol” e somente oito meses no ano. Nos 
meses de verão, a falta de água obrigava à paragem 
da fábrica.

Lisboa, preço que já incluía os despachos da alfândega 
do Porto. 

Tendo entrado em decadência na década de oitenta, 
em finais do século XIX, conhece uma nova fase da sua 
história, com a instalação de uma pequena máquina 
de madeira de forma redonda, passando a produzir, 
unicamente, papel de embalagem, “seco ao ar” nos an-
tigos espandes. 

Com uma produção orientada para papéis finos de 
escrita e papel para cigarros, dezanove das cerca de 
trinta e três toneladas produzidas neste ano de 1865, 
eram vendidas nas cidades de Lisboa e do Porto, sendo 
a restante produção destinada a satisfazer encomen-
das locais de todo o distrito de Aveiro. 

O papel era transportado em carros de bois para os lo-
cais de venda, pagando o fabricante, por cada carreto, 
dois reis por Kg para o Porto e quatro reis por Kg para 

Situada na proximidade das duas mais antigas fábri-
cas de papel do concelho de Santa Maria da Feira (Fá-
brica do Engenho Velho/1708 e Fábrica do Engenho 
Novo/1795), a actual Papeleira Portuguesa, conhecida 
no século XIX como Fábrica do Pego (nome que per-
dura ainda no imaginário local), foi fundada em 1815, 
por Francisco Alves da Cruz, com um capital inicial de 
dois contos e duzentos mil reis.

Servida pelo rio de Riomaior, possuía duas rodas hi-
dráulicas, com um diâmetro de 3m e 85, que alimen-
tavam as pilas holandesas: dois primeiros “cilindros de 

(1815 – 1880)

Produção do ano de 1865

Qualidade	   Quantidade	em	Kg. Preço	por	Kg./em	reis
Papel de escrita Almaço                  706,860    186
Papel de escrita Florete        8.675,100    143
Papel Mortalha       14.458,000      87
Papel branco para embrulho       8.675,060      62
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Século XX, anos trinta e quarenta
cortadeira circular. Nos anos 40, era explorada por 
José Gonçalves Esteves, produzindo papel costaneira
papéis friccionados e alguns papéis finos. Com as 
obras então realizadas, foram apagadas as marcas de 
um tempo em que o papel era, serenamente, produzi-
do “folha a folha”.

Mas é na década de trinta do século passado, com José 
Albino de Paiva Cruz, que a antiga Fábrica do Pego 
conhece uma nova e significativa reestruturação, com 
a instalação uma nova máquina de forma redonda de 
1,50 m de largura (500kg/8horas), de um cilindro se-
cador, e de novos equipamentos de acabamento, entre 
os quais uma guilhotina, uma máquina de riscar e uma

Último quarto do século XX

A capacidade inicialmente instalada foi aumentada, já 
com a “Matos & Rodrigues, Lda” para 7 toneladas por 
dia, com duas máquinas de formas redondas, situação 
que se manteve até ao ano de 1973.

No ano de 1973, foi instalada uma máquina “Er-we-pa” 
que permitiu aumentar a capacidade produtiva para 
11 toneladas por dia, melhorando significativamente a 
qualidade do produto final.

Em 1992, liderada pelo Dr. Manuel Magalhães, é al-
terada a estrutura jurídica, de sociedade por quotas 
para sociedade anónima, e a designação social para 
“Papeleira Portuguesa, SA”. Em simultâneo é estabele-
cida uma parceria com uma empresa de cartonagem, 
através da estrutura accionista, assegurando-se um es-
coamento importante de parte da sua produção. 

Entre 1995 e 1997 a empresa realizou um ambicioso 
projecto de investimento, que permitiu alargar de 2,10
para 2,50 metros a largura útil do papel produzido, 
aumentar a velocidade da máquina, melhorar a quali-
dade dos produtos e aumentar a capacidade produtiva 
para cerca de 30.000 toneladas ano. 

Neste tempo a Papeleira produzia, essencialmente, 
cartão duplex e papel “fluting” para a indústria de em-
balagem. A evolução tecnológica destas empresas a 
jusante e as exigências de maior qualidade na oferta, 
justificaram o investimento. 

Cedo sentiu a necessidade de inovar, de procurar no-
vos produtos e novos mercados. O papel reciclado para 
a indústria da cartonagem evidenciava uma tendência 
forte para baixar as gramagens e a competitividade da 
Papeleira começou a reduzir-se face à concorrência.

Neste contexto de procura de competitividade, a Pa-
peleira inicia em 1998 um percurso de inovação e co-
meça a produzir papel para tubos “mandris” e canto-
neiras de cartão, com outras características técnicas, 
de gramagens bastante mais elevadas e de maior valor 
acrescentado.

Século XXI
A evolução da empresa e o seu potencial industrial levou 
à sua aquisição, em 2010, pelo Grupo Alpesa, maior fabri-
cante ibérico de tubos “mandris” e cantoneiras de cartão.

António	Rodrigues
Sócio Gerente da fábrica 
“Matos & Rodrigues, Lda”

Desde 2010 a empresa tem tido investimentos constan-
tes no processo, investimentos esses que permitem hoje 
oferecer um produto regular e de qualidade.



ROTA DAS FÁBRICAS DE PAPEL ANTIGAS / 45

A Papeleira 
Portuguesa de hoje

Oferece uma gama de produtos que varia de acordo com a aplicação final. 
O destaque é a flexibilidade que a máquina permite.

Produção – 130 t/dia (com capacidade instalada para 220 t/dia na preparação)
Gramagem – 120 g/m2 a 500 g/m2

Largura útil do papel – 2,50 m

Produção e Produtos

Exclusivamente papeis reciclados e incozidos (rejeitos da depuração das fábricas de celulose)

GAMA COREBOARD - É a gama de produtos indicados para a produção de tubos, 
cantoneiras para embalagem e outras aplicações similares.
GAMA PACKAGING -Papeis para cartonagens, bicolor para coberturas e “flutings” 
para interiores de cartão canelado.
GAMA TEX - Papeis para confecção de cones de cartão ou outras aplicações que 
necessitem de um papel suave.

Linha de Fabrico
Matérias Primas



46 / ROTA DAS FÁBRICAS DE PAPEL ANTIGAS

- Alimentado por tapetes transportadores
- Três pulperes – 1 hélico (alta consistência) 
- Depuração através de turboseparadores, crivos vibratórios e ciclones de alta consistência 
  e baixa consistência.

Preparação da Massa

Depuração Centrífuga (AC)

Desintegração

Trechos de preparação/depuração

Púlper



ROTA DAS FÁBRICAS DE PAPEL ANTIGAS / 47

- Máquina plana com duas mesas de formação, com regulação do perfil de folha;
- Depuração eficaz de baixa consistência;
- Controlo automático do processo e características com moderno sistema DCS;
- Secaria fechada (em curso de estudo /optimização  de isolamentos e sistema aerotermico). 

Produção

Máquina Plana com 2 mesas
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Máquina Plana
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Acabamentos
Bobinagem
Constituída essencialmente por três bobinadoras devidamente equipadas para corte e compactação. Medidas a 
partir de 60 mm de largura e com diâmetro até 1500 mm. Fundamentalmente para eficiência da separação das 
bobines estreitas, existe um separador de bobines “motorizado”.

Produto finalBobinadoras
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Embalagem
Optimizada no que respeita a mão-de-obra, em face da eficácia do trabalho de um volteador / paletizador com 
importante acção também na protecção com plástico estirável e etiquetagem do produto final, movimentado 
com apoio de tapetes transportadores.

Água para o fabrico 
e efluentes

Outros

Não obstante a fábrica ser banhada pelo rio de Rio-
maior, a irregular qualidade da água que ali chega, não 
permite utilização tecnicamente razoável. O complexo 
fabril, é por esse motivo, abastecido por água prove-
niente de furos artesianos, explorados na área fabril.

Ao nível de efluentes, a Papeleira Portuguesa traba-
lha em circuito fechado, tendo vários recuperadores 
de fibras, destacando-se um investimento recente num 
KROFTA de grande capacidade, que lhe permite ter 
águas clarificadas de boa qualidade no processo. Sem-
pre que tenha efluente em excesso, é conduzido para 
o emissário Municipal, para posterior tratamento na 
ETAR Municipal.

Armazém - Produto acabado

Vista do rio de Riomaior
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Energia Térmica
Existem 3 geradores de vapor, sendo dois a gás natural. O destaque vai 
para o gerador de vapor/central de biomassa que queima os rejeitos/      
/resíduos do papel velho extraídos na preparação de pasta. Após prepa-
ração (moagem, passagem por tremonha, secagem em tapete, unidade 
de depuração magnética para eliminação de partículas metálicas), ali-
mentam a caldeira e produzem vapor que, tal como o proveniente do 
sistema de cogeração, também contribuem para o consumo fabril.

Gerador de vapor

Trechos da preparação de resíduos de papel velho para queimar

Recuperador de fibras “clarificador” KROFTA
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Qualidade

Energia Eléctrica

Os produtos são produzidos de acordo com especifica-
ções internas e controlados em laboratório próprio. Os 
ensaios realizados obedecem a normas internacionais 
e são executados em equipamentos calibrados.

O laboratório é constituído por uma zona de equipa-
mentos que permitem fazer ensaios a matérias-primas e 
outras destinadas aos ensaios ao papel. Os ensaios rea- 
lizados aos papéis são: gramagem, humidade, espessu-
ra, rebentamento, “cobb”, “plybond”, e CMT. A grama-
gem e a humidade analisadas em todos os tipos de pro-
dutos produzidos e os restantes ensaios são realizados 
de acordo com o definido em cada especificação.

A Papeleira está a implementar um sistema integrado 
de gestão; qualidade, ambiente e segurança, de acordo 
com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001, 
respectivamente.

No âmbito do controlo da qualidade do papel admitido 
para valorização material - reciclagem, são seguidas as 
“Orientações sobre Boas Práticas para a Inspecção do 
Papel Recuperado” e a Norma EN 643.
Os papéis são produzidos a partir de papel velho e 
cumprem com o estabelecido pela directiva DL 407- 
-98, no que respeita às quantidades admissíveis de me-
tais pesados.

O complexo fabril é abastecido pela IBERDROLA.
A produção de 4.500 KVA, de energia da central de 
cogeração é debitada à linha eléctrica Nacional.

Ar Comprimido
Uma moderna e bem apetrechada central de Ar com-
primido, abastece todo o complexo fabril.

Central de Ar ComprimidoCentral de Cogeração
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Recursos Humanos

Agradecimentos

Ambiente
Actualmente a unidade industrial comporta 76 traba-
lhadores incluindo chefias, distribuídos em 5 turnos.

A Papeleira Portuguesa privilegia a sensibilização 
dos seus colaboradores para o conhecimento das 
normas e métodos de gestão e do papel que cada 
um deve desempenhar.

A nível da Segurança e Saúde no Trabalho dos seus 
colaboradores, a Papeleira Portuguesa tem instituí-
das práticas para garantir a execução do trabalho 
em condições seguras.

Muito apreciamos e expressamos a nossa gratidão pela forma como fomos recebidos. 
Sinceros agradecimentos pessoais e em nome da TECNICELPA.

A componente Ambiental é considerada pela Empresa, 
como um factor preocupante para o crescimento sus-
tentável da mesma, correspondente competitividade e 
no cumprimento das metas nacionais, para a recicla-
gem, impostas pela Comunidade Europeia.

Detentora da licença ambiental nº 209/2008 e subse-
quentes aditamentos, a mesma está acessível a todas as 
partes interessadas, como sejam colaboradores, clien-
tes, fornecedores e sociedade civil.

Laboratório de ensaios físico-mecânicos e outros

Indeléveis momentos de atenção que nos foram dispensados por Alcides Pereira da 
PAPELEIRA e por André Mota e Silva da SPIRALPACK



LUJA
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Freguesia de PAÇOS DE BRANDÃO
Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Papeleira

Luís de Oliveira Santos, Ld.ª
Antiga
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Alguns dados sobre o ano 
da fundação

“No verso de uma carta enviada ao seu advogado em 
1887, José de Carvalho, professor e fabricante de papel 
de Riomaior, numa tentativa de clarificar uma situ-
ação relacionada com uma questão sobre direitos de 
águas, elaborou um mapa das fábricas, açudes e le-
vadas do lugar de Riomaior, assinalando claramente 
esta fábrica como pertencente a José do Custódio.”

Fundada por José do Custódio, 
por volta de 1870

No início da década de 90, do século XIX, é compra-
da por Manuel de Oliveira Santos, natural de Paços de 
Brandão e construtor de máquinas e formas para as 
fábricas de papel da região. O seu conhecimento desta 
indústria motiva-o a tomar de arrendamento, por volta 
de 1880, uma pequena fábrica de papel no concelho 
de Ovar, dando assim início a uma família do papel, 
actualmente na quarta geração de devoção a esta arte.

[Santos, Maria José; 
A Industria do papel 
em Paços de Brandão e 
Terras de Santa Maria 
(Séculos XVII – XIX)]
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Esta remodelação exigiu a construção da “Casa da Cal-
deira” e de um novo pavilhão para a máquina, produto-
ra de diferentes qualidades de papéis Kraft. 

Com o fim desta sociedade em 1956, Luís de Oliveira 
Santos assume a sua propriedade e gestão. No início 
da década de setenta, é aqui instalada uma máquina 
de mesa plana comprada a José Brandão Veludo. Em-
bora esta máquina, na Casa Veludo, estivesse dedicada 
à produção de “papel de parede”, foi transformada e 
adaptada para a produção de tissue, em mesa plana, 
onde eram visíveis a arte e engenho personalizados 
dos seus proprietários.

Face às vicissitudes do mercado, esta deixou de ser 
competitiva. Com efeito, foi abandonada a produção 
de papel no início do século XXI.

Produtora de papel branco de embrulho e de papel 
pardo, é já com Luís de Oliveira Santos que, em 1900, 
o fabrico manual “folha a folha” dá lugar à produção 
em contínuo, com a instalação de uma pequena má-
quina de forma redonda. Em 1941, a produção diária 
era de 300Kg, sendo a força motriz fornecida por três 
rodas hidráulicas (que desenvolviam uma potência 
total equivalente a 30 CV), e que serviam o moinho 
de galgas, o cilindro e a máquina de papel, num único 
turno de oito horas. 

Em 1945, é herdada pelos filhos Luís de Oliveira San-
tos e Ramiro de Oliveira Santos, passando a designar-
-se “Luís de Oliveira Santos & Irmão”. Em 1946/47, e 
já com uma nova máquina de forma redonda, foram 
instalados três cilindros secadores e, logo de seguida,o 
processo de fabrico foi completado com um friccionador. 
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O que é a Luja Papeleira 
e o que Produz Actualmente

várias fases, desde o desenrolamento até à embalagem 
do Produto Final, produz predominantemente rolos 
para limpeza de mãos de desenrolamento espiral ou 
normal.

Produz também, para nichos de mercado, especiali-
dades de “tissue non tissue” de alta qualidade como 
“noweven” os sintéticos não absorventes, e também os 
“airlaid” altamente absorventes.

Estas instalações fabris da antiga Luís de Oliveira San-
tos Ld.ª, onde ao longo de quase cento e cinquenta 
anos a produção de papel constituiu um quotidiano 
ininterrupto, são hoje ocupadas pela Luja Papeleira. 
Luís José Ferreira dos Santos, 4.ª geração desta família 
do papel, dedica-se à transformação de papel tissue, 
cujas “bobines Jumbo” (ou “bobines mãe”) compra, 
principalmente, a Espanha e a Itália. Tendo apenas uma 
Linha de Transformação que opera, sucessivamente, em
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Alguns números da exploração fabril

Agradecimentos

Transforma e vende anualmente: 450 t.
Valor de facturação do Produto: 1M (€)
Trabalhadores: 4
Regime de trabalho: 5 dias/ semana.

Nesta tranquila e discreta instalação, abundam os sinais do que 
teria sido um casarão familiar do papel.

O nosso reconhecido agradecimento, pessoal e institu-
cional, a Luís José Ferreira dos Santos pela disponibili-
dade e simpatia que nos permitimos registar.

Para a Maria José, a nossa gratidão pelo todo de sempre.



FONTES
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Freguesia de SERZEDO 
Concelho de VILA NOVA DE GAIA

Fábrica de Papel
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Breves Apontamentos Históricos
Em 1990 a fábrica foi vendida à - familia Brabetz – de 
origem Suíça, sendo actualmente dirigida pelo Senhor 
Giulio S. Brabetz (Dipl. Ing. ETH).

Trata-se de uma fábrica de papel totalmente integrada 
a jusante, já que transforma toda a produção. Utiliza 
todos os desperdícios da transformação, como Matéria 
Prima no fabrico de novos papéis.

A origem da Fábrica de Papel Fontes remonta ao ano 
de 1928 conforme documento de Licenciamento In-
dustrial existente. Foi fundada pela família Couto que 
também esteve na origem de outras fábricas de papel 
na região. Inicialmente, produzia essencialmente pa-
péis de embalagem e embrulho.

Em 1979 passou a ser proprietário da fábrica um ci-
dadão alemão, altura em que se dedicou ao fabrico de 
papéis para envelopes, sacos e bolsas de papel. Segui-
damente, deu início à transformação para manufactu-
ra destes produtos.

Linhas de produção de papel
Desintegração / Refinação
A desintegração ocorre num pulper tipo hélico, seguindo-se várias fases de 
depuração, despastilhagem e refinação.

Pulpers e Tinões
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Actualmente e por uma questão de rentabilidade ener-
gética trabalha 3 dias por semana de 2ª a 4ª feira, em 
turnos de 12 horas que vão das 18:00h às 6:00h que 
permite uma potencial produção mensal entre150 e 
180 toneladas.

Possui uma máquina de papel muito bem cuidada com 
uma largura útil de 1,68m que roda até 80 m/min, em 
que a formação da folha se faz em duas formas redon-
das. Possui um friccionador e calandra, com secaria 
aberta, além dos restantes equipamentos de uma má-
quina de papel razoavelmente equipada.

Produz papéis friccionados em gramagens que vão de 
60 a 180 gr/m2 em várias cores: branca, castanha, ver-
de, amarela, azul, vermelha e kraft cru.

Fabricação

Máquina de fabrico de papel
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Fase de arranque
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Para a produção de vapor recorre a uma caldeira tu-
bolar a fuel oil (nafta), pois ainda não dispõe de gás 
natural próximo da fábrica.

Energia térmica

Recorre à rede Nacional. Está sujeita a Controlo de Ponta, que exige cuidados especiais

Energia eléctrica

Em termos de efluentes trabalha em circuito fechado. Possui um recuperador de fibras. 
Qualquer efluente excedentário é lançado no emissário municipal para posterior tratamento.

Efluentes

Transformação
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Para além de operações manuais, indispensáveis para a perfeita execução dos diferen-
tes modelos especiais. Neste complexo e vasto parque de máquinas, são transformados 
todos os papéis que produz e outros que adquire a fabricantes Nacionais e estrangeiros.

Constituída por grande diversidade de máquinas, algumas muito específicas e adaptadas 
internamente, que ocupam uma vasta área fabril, tais como:

- Bobinadoras;
- Cortadeiras;
- Guilhotinas;
- Prensas;
- Autoplatina(s) para corte e vinco;
- Impressoras Offset (4 cores) e Flexográfica;
- Coladoras para envelopes;
- Dobradoras;
- Máquinas de confecção de envelopes;
- Máquinas de sacos com e sem fole;
- e outras de difícil identificação e descrição
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Gama de produtos produzidos 
para mercado

Agradecimentos

Recursos humanos

O excelente atendimento e ilimitada disponibilidade de  
Guilio Babertz, torna-nos devedores de efusivos agra-
decimentos pessoais e da TECNICELPA.

Também produz sacos de boutique essencialmente 
para produtos de luxo.

A produção global do produto transformado, ronda as 
80 t/mês, 70% da qual se destina a exigentes merca-
dos de exportação, para países como Alemanha, Suíça, 
Holanda, Bélgica entre outros.

Sem dúvida, um especial e complexo conjunto fabril da 
área papeleira, integrada, sem aparente inconvenien-
te, para o conjunto urbano da povoação.

São 55 os colaboradores, a maioria dos quais com acti-
vidades de rigor e fina execução, predominantemente 
do sexo feminino.

Essencialmente envelopes muito personalizados com 
janela, picote, vários sistemas de fecho, quer em aces-
sórios que vão desde cordeis, ilhós, reforços metálicos, 
design e tamanho muito variáveis de grande qualidade 
e de pequenas séries para sectores como o hospitalar, 
correio especial, aviação, produtos promocionais e pu-
blicidade.



FÁBRICA DE PAPEL FONTES – Vila Nova de Gaia; PAPELEIRA PORTUGUESA, SA – Santa Maria da Feira; 
LUJA PAPELEIRA – Santa Maria da Feira; FAPAJAL - FÁBRICA DE PAPEL DO TOJAL – Loures

Em nome da Tecnicelpa,
o Nosso muito Obrigado!
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NOTÍCIAS DO SECTOR

Indústria de papel 
quer plantar árvore transgénica

Certificação energética coloca a 
Celbi na vanguarda internacional

Naquela senda, a produção da chamada energia verde, 
através de uma central de biomassa nas suas instala-
ções, é a mais recente aposta.

Em síntese, a unidade industrial tem exercido a sua 
atividade em comunhão com um modelo de desenvol-
vimento sustentável. O seu esforço acaba de ser no-
vamente reconhecido, através da obtenção da certifi-
cação do Sistema de Gestão da Energia, ao abrigo da 
Norma ISO 50001.

É assim e primeira empresa em Portugal e a primeira 
do sector de produção de Pasta a Papel na Europa, a 
ter esta certificação, tendo sido a entidade certificado-
ra a Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Fonte: http://www.asbeiras.pt/2012/05/certificacao-energetica-
-coloca-a-celbi-na-vanguarda-internacional/

Desde a sua instalação e início de laboração na Fi-
gueira da Foz, na década de 60 do século XX, que a 
Celbi tem como principais preocupações a proteção 
do ambiente, uma equilibrada gestão dos recursos 
naturais e a eficiência energética. Fazem disso, aliás, 
prova as diversas certificações internacionais que 
possui.

Segundo a Bracelpa, o consumo de embalagens deve 
crescer 2,6% ao ano até 2013. Se for assim, serão ne-
cessários 77 milhões de toneladas de celulose para 
atender a demanda. “Mas o mundo vai produzir só 53 
milhões de toneladas. Essa diferença pode ser compen-
sada pela biotecnologia que vai produzir árvores com 
menor tempo de maturação, aumentando a capacidade 
de produção”, diz.

Pela legislação atual, as pesquisas são permitidas, mas 
o comércio de madeira transgénica só poderá aconte-
cer após a criação de um marco regulatório no país e da 
aprovação dos órgãos internacionais.

Há quem acredite que as indústrias não podem deixar 
de fazer pesquisas tecnológicas para aumentar a pro-
dução, competitividade e reduzir os custos.

Dois temas importantes foram discutidos entre em-
presários, a sociedade e a Associação Brasileira de Ce-
lulose e Papel ( Bracelpa) durante a Conferência das 
Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, 
a Rio+20. O primeiro assunto é valorização do carbono 
florestal e o segundo, a biotecnologia arbórea.
…
O plantio de árvores geneticamente modificadas, a bio-
tecnologia arbórea, é um tema mais delicado.

“A transgenia envolve um debate emocional que preci-
sa ser esgotado com os envolvidos na cadeia produtiva. 
Precisamos fazer uma discussão política, institucional, 
científica e envolvendo a biossegurança”.

O plantio de árvores geneticamente modificadas pre-
tende atender a escassez de terras no mundo todo e 
a necessidade do setor em aumentar a produtividade.



Publicidade_ABB_Junho_2012l_.pdf   1   21-06-2012   16:57:37
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celulose, carvão vegetal usado na indústria e painéis de 
madeira usada na construção civil”,

Entre os benefícios ambientais estão o maior controle 
de pragas e doenças. As vantagens sociais incluem o 
atendimento de demandas geradas pelo crescimento 
mundial, melhoria na educação e capacitação profissio-
nal; e maior geração de emprego e renda. C.S.

Fonte: 
http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=4&cid=122669

O setor de papel e celulose deu início a uma série de 
debates sobre o tema, que devem demorar cerca de 
três anos. É que a capacidade instalada do segmento 
está no limite e para a atender a crescente demanda, a 
principal alternativa são os transgênicos. Em 10 anos, 
o país deve dobrar a sua área plantada, passando de 
7 milhões de hectares para 14 milhões de hectares. 
“Mesmo assim, o crescimento não vai acompanhar a 
evolução da população mundial que deve chegar a 8 
bilhões de habitantes em 2025 e vai demandar mais 

Escola Nacional de Bombeiros 
e o grupo Portucel-Soporcel 
criam programa de sensibilização sobre medidas de 
prevenção de incêndios florestais 

A Escola Nacional de Bombeiros (ENB) desenvolveu, 
em parceria com o grupo Portucel-Soporcel, o pro-
grama-piloto “Floresta Segura” que visa sensibilizar 
as populações residentes em zonas florestais sobre 
os princípios básicos de prevenção de incêndios. Este 
projeto de âmbito nacional será implementado em 9 
municípios-piloto, 
…
Este é um programa bastante pertinente considerando 
que 98% dos incêndios florestais têm origem humana 
e mais de metade destes são provocados por atos ne-
gligentes, nomeadamente o mau uso do fogo para eli-
minação de sobrantes agrícolas, matos ou lixos. A ENB, 
entidade responsável pela formação dos bombeiros e 
agentes da proteção civil portuguesa, pretende, assim, 
elevar o conhecimento dos cidadãos sobre as causas 
dos incêndios, bem como a sua sensibilização para a uti-
lização de práticas que diminuam o número de ignições.

Outro dos objetivos contemplados neste projeto é o 
incentivo à aproximação e articulação entre as popu-
lações, os corpos de bombeiros, as entidades muni-
cipais (câmaras, juntas de freguesia, gabinetes téc-
nico-florestais, serviços municipais de proteção civil 
e comissões municipais de defesa da floresta contra 
incêndio) e a Guarda Nacional Republicana (Serviço de 
Proteção da Natureza e do Ambiente). Só assim será 
possível alterar o comportamento das populações, em 
especial, num ano que se adivinha propenso a incên-
dios florestais.

O programa-piloto é composto por 20 ações de sensi-
bilização a realizar, de maio a novembro de 2012, em 3 
regiões – Douro Litoral, Pinhal Interior Norte e Lisboa 
e Vale do Tejo – que têm registado tipologias de fogo 
(motivações e causas) distintas consoante as práticas 
agrícolas, florestais ou silvopastoris. No final será feita 
uma avaliação dos resultados deste projeto-piloto para 
uma disseminação futura em diversas áreas territoriais. 

Com o programa “Floresta Segura”, a ENB assume um 
papel ativo na prevenção dos incêndios florestais e na 
proteção das populações colaborando com grupo Por-
tucel-Soporcel numa iniciativa que conta, ainda, com o 
apoio institucional da Autoridade Nacional Florestal e 
Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

Fonte: 
http://www.cm-lousa.pt/Escola_Nacional_de_Bombeiros_e_o_gru-
po_PortucelSoporcel_criam_programa_de_sensibilizacao_sobre_
medidas_de_prevencao_de_incendios_florestais_





Espectroscopia UV-vis de reflectância difusa e de Ra-
man no UV com efeito ressonante foram aplicadas na 
avaliação das diferenças na formação/degradação de 
cromóforos em pastas de eucalipto branqueadas após 
ambos os estágios finais. Estes dados foram comple-
mentados com análises de química húmida e de es-
pectrometria de massa dos produtos de degradação 
obtidos durante o envelhecimento hidro-térmico das 
pastas branqueadas. Estas análises revelaram o papel 
importante dos hidratos de carbono e da lenhina resi-
dual associada estruturalmente à xilana nas reacções 
de envelhecimento. Parte dos novos cromóforos forma-
dos resultam da complexação de ferro com os produ-
tos de degradação provenientes do envelhecimento. A 
lixiviação de produtos de degradação da pasta durante 
o estágio de peróxido de hidrogénio alcalino foi sugeri-
da como um factor crucial que predeterminou a menor 
reversão de brancura comparativamente à pasta bran-
queada com dióxido de cloro.

Em caso de interesse contactar: 
P.E.G. Loureiro, pedrogloureiro@hotmail.com
D.V. Evtuguin, dmitrye@ua.pt
M.G.V.S. Carvalho, mgc@eq.uc.pt
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A estabilidade da brancura é uma propriedade muito 
importante das pastas celulósicas branqueadas. Vários 
estudos por nós efectuados têm revelado que a estabili-
dade da brancura de pastas de eucalipto é maior quando 
são branqueadas com um estágio final alcalino de peró-
xido de hidrogénio (P) em vez do estágio convencional 
com dióxido de cloro (D). O impacte do estágio final de 
branqueamento foi avaliado neste trabalho com o objec-
tivo de entender as razões do ponto de vista fundamen-
tal que expliquem essa superior estabilidade. Foi dado 
um ênfase particular ao papel da xilana pois, inserida na 
estrutura fibrosa, é o componente com maior acessibili-
dade aos agentes de branqueamento.

Procedeu-se à extracção de xilanas de pastas kraft de 
eucalipto parcialmente (DED) e totalmente branqueadas 
(DEDD e DEDP). Tanto as xilanas isoladas como as pas-
tas às quais foram removidas as xilanas foram caracte-
rizadas por espectroscopia de Raman no UV com efei-
to ressonante aos 325 nm e por espectroscopia UV-vis 
de reflectância difusa. As xilanas isoladas foram ainda 
caracterizadas por espectroscopia 1H NMR, UV-vis em 
soluções de cadoxeno e cromatografia de exclusão mo-
lecular (SEC). A xilana isolada da pasta DED (xilana DED) 
foi posteriormente branqueada com dióxido de cloro ou 
com peróxido de hidrogénio alcalino nas mesmas condi-
ções utilizadas no branqueamento final das pastas reais 
DEDD ou DEDP de forma a reproduzir as condições a 
que estão sujeitas durante o branqueamento das pastas 
reais. Estas xilanas “branqueadas” (xilana DED-D e xilana 
DED-P) foram também caracterizadas da mesma forma. 
A análise comparativa entre a xilana DED e as xilanas 
DED-D e DED-P revelaram que o dióxido de cloro como 
estágio final introduziu novas estruturas insaturadas na 
xilana, enquanto o peróxido de hidrogénio foi eficiente 
na remoção de estruturas cromóforas da xilana. Foi tam-
bém evidenciado o papel da xilana no retardamento do 
desenvolvimento de brancura no branqueamento final 
com dióxido de cloro.

O papel da xilana no branqueamento final de 
pastas kraft de Eucalyptus globulus com dióxido 
de cloro ou com peróxido de hidrogénio
Pedro E.G. Loureiro1,2,3, M. Graça V.S. Carvalho1, Dmitry V. Evtuguin2

1 - CIEPQPF, Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra
2 - CICECO, Departamento de Química, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro
3 – Actualmente: Novozymes A/S Brudelysvej 32 DK-2880 Bagsværd, Denmark

Parte integrante da Tese de Mestrado em Eng. Química por P. E. G. Loureiro, “On the 
role of xylan in the final bleaching of Eucalyptus globulus kraft pulps”, FCTUC (2012)
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